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8 ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΜΟΦΑ – ΑΓΙΑ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ 
 

Αναχωρήςεισ: 
Ιούνιοσ (Λευκέσ  νύχτεσ)  08 , 13, 15, 16 , 22, 29 

Ιούλιοσ    13, 20, 27 
Αύγουςτοσ  03, 10 , 17, 24, 31 

επτέμβριοσ  14, 28 
Οκτώβριοσ  12, 21 , 27 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1θ μζρα: ΑΘΘΝΑ – ΜΟΣΧΑ   
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθ Μόςχα. Άφιξθ ςτθ μεγαλόπρεπθ πρωτεφουςα τθσ 
Ρωςίασ. Μεταφορά ςτο ξενοδοχείο και τακτοποίθςθ. Ξεκοφραςθ και χρόνοσ ςτθ διάκεςθ ςασ για 
μία πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  

2θ μζρα: ΜΟΣΧΑ :   Κόκκινθ πλατεία -  πολυκατάςτθμα Γκοφμ - Αγορά  Αρμπάτ - Μετρό    
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. τθν πανοραμικι ξενάγθςθ  αποκαλφπτονται οι ομορφιζσ τθσ πόλθσ: το 
Ρανεπιςτιμιο, το Θζατρο Μπολςόι, οι όχκεσ του ποταμοφ Μόςχοβα, οι ναοί και τα μοναςτιρια 
τθσ, τα υπζροχα αρχιτεκτονικά τθσ μνθμεία, οι πλατείεσ, τα πάρκα και οι λεωφόροι τθσ 
πρωτεφουςασ αυτισ τθσ αχανοφσ χϊρασ. υνεχίηουμε τθν ξενάγθςθ μασ με τθν επίςκεψθ ςτθν 
Κόκκινθ Ρλατεία, τθν τζταρτθ ςε μζγεκοσ πλατεία ςτον κόςμο, τθν οποία περιςτοιχίηουν οι 
κακεδρικοί ναοί του Αγίου Βαςιλείου και τθσ Ραναγίασ του Καηάν, το Κρατικό Ιςτορικό 
Μουςείο, το Κρεμλίνο (ζδρα των Μεγάλων Δουκϊν των Τςάρων πριν από το 1712 και ςιμερα 
του Ρροζδρου τθσ ωςίασ), το Μαυςωλείο του Λζνιν, κακϊσ και το εμπορικό πολυκατάςτθμα 
ΓΚΟΥΜ το οποίο καταςκευάςτθκε τον 19ο αι. και αποτελεί ζνα κομψοτζχνθμα και ζνα από τα 
παλαιότερα καταςτιματα τθσ Μόςχασ.  Χρόνοσ ελεφκεροσ ςτο πολυκατάςτθμα Γκουμ.  
Ακολοφκωσ, επίςκεψθ ςτθν οδό Αρμπάτ, μία από τισ πιο γνωςτζσ οδοφσ τθσ Μόςχασ, 
διαιωνιςμζνθ ςτα τραγοφδια και ςτθν ποίθςθ. Εδϊ ο επιςκζπτθσ μεταφζρεται ςτθ Μόςχα του 
17ου και 18ου αιϊνα κακϊσ θ περιοχι είναι γεμάτθ νεοκλαςικά κτιρια τθσ εποχισ. τθ ςυνζχεια, 
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επίςκεψθ ςτο μετρό τθσ Μόςχασ, ζνα πραγματικό αριςτοφργθμα, ζνα μεγάλο μουςείο, που 
εξυπθρετεί κακθμερινά 8,6 εκ. ανκρϊπουσ. Σο μετρό λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά το 1932 και 
ςτθ μοναδικι του διακόςμθςθ ςυνζβαλαν διάςθμοι Ρϊςοι καλλιτζχνεσ. Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  
 
3θ μζρα: ΜΟΣΧΑ : Ξενάγθςθ ςτο Κρεμλίνο  - Κακεδρικόσ Ναόσ – Mουςείο Ππλων  
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ξενάγθςθ ςτον κόςμο των τςάρων. Μετάβαςθ ςτο Κρεμλίνο, το 
ιςτορικό οχυρωμζνο ςυγκρότθμα διοικθτικϊν κτιρίων που βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ Μόςχασ 
και ςυμπλθρϊνει το ςφμπλεγμα των παςίγνωςτων αξιοκζατων όπωσ ο Κακεδρικόσ του Αγίου 
Βαςιλείου, τθν Κόκκινθ Ρλατεία και τον κιπο του Αλζξανδρου. Το Κρεμλίνο περιλαμβάνει 
τζςςερα παλάτια, τζςςερισ κακεδρικοφσ και είκοςι πφργουσ που ενιςχφουν το τείχοσ του. 
Ιςτορικά, εδϊ άρχιηε και τελείωνε θ ηωι των τςάρων με τον Ναό του Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου, 
όπου βαπτίηονταν, τον Ναό τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, όπου γινόταν θ ςτζψθ τουσ και τον Ναό 
του Αρχαγγζλου όπου γινόταν θ ταφι τουσ. Ακολοφκωσ επίςκεψθ ςε δφο από τουσ κακεδρικοφσ 
ναοφσ του Κρεμλίνου και το Μουςείο τον Ππλων (Ορουηζναγια Ραλάτα). Επιςτροφι ςτο 
ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτζρευςθ.  
  
4θ μζρα: ΜΟΣΧΑ : Μουςείο πολζμου  - Μουςείο Κοςμοναυτϊν 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Επίςκεψθ  ςτο Μουςείο Ρολζμου. τισ 9 Μαΐου θ Μόςχα  γιορτάηει τθ 
μεγάλθ νίκθ των ςτρατευμάτων τθσ τότε οβιετικισ Ζνωςθσ ενάντια ςτθ ναηιςτικι Γερμανία. Η 
πρϊθν οβιετικι Ζνωςθ είναι θ χϊρα που κρινθςε τουσ περιςςότερουσ νεκροφσ ςτο Β' 
Παγκόςμιο Πόλεμο. Γφρω ςτα 27 εκατομμφρια ςτρατιϊτεσ και πολίτεσ ςκοτϊκθκαν ι πζκαναν 
από τισ κακουχίεσ και τθν πείνα ςτα πολεμικά μζτωπα και τισ πολιορκίεσ τθν περίοδο 1941-1945. 
Θζλοντασ να τιμιςει τον Αγϊνα και τον θρωιςμό όλων αυτϊν των ανκρϊπων εναντίον του 
ναηιςμοφ, θ Ρωςία εγκαινίαςε το 1995 το μεγαλόπρεπο 'Μουςείο του Πατριωτικοφ Πολζμου' ςτο 
Πάρκο τθσ Νίκθσ που βρίςκεται ςτο λόφο Ποκλόναγια  ςτθ Μόςχα.  τθ ςυνζχεια κα 
επιςκεφκοφμε το Μουςείο των Κοςμοναυτϊν. Σο μουςείο χτίςτθκε το 1964 για να εκκζςει όλα 
τα επιτεφγματα των Ρϊςων ςτθν αςτροναυτικι. Εκτόσ από διαςτθμόπλοια και δορυφόρουσ, το 
Μουςείο ςτεγάηει και τθν ςτολι του κρυλικοφ Γιοφρι Γκαγκάριν, του πρϊτου ανκρϊπου που 
ταξίδεψε για πρϊτθ φορά ςτο διάςτθμα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ 
 
5θ μζρα: ΜΟΣΧΑ – ΑΓΙΑ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘ (Ξενάγθςθ πόλθσ  & Φροφριο Ρζτρου και Ραφλου) 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για τθ  πτιςθ ςτθν  Αγία Ρετροφπολθ που 
είναι χτιςμζνθ πάνω ςε νθςάκια του ποταμοφ Νζβα. Ξενάγθςθ ςτθν αυτοκρατορικι πόλθ, κατά τθ 
διάρκεια τθσ οποίασ κα γνωρίςετε τθν 300ετι ιςτορία τθσ αλλά και άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ ρωςικισ 
ιςτορίασ. Επίςκεψθ ςτθν εκκλθςία τθσ Ραναγίασ του Καηάν, τον Ναό του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ 
(τθν εκκλθςία Αγίου Νικολάου και των Θεοφανίων, το πιο αγαπθτό αρχιτεκτονικό μνθμείο τθσ 
πόλθσ του 19ου αιϊνα) και τον Ναό τθσ Ανάςταςθσ, που χτίςτθκε ςτον τόπο του κανάςιμου 
τραυματιςμοφ (1881) του αυτοκράτορα Αλζξανδρου Βϋ. Θα περάςουμε από τθν κεντρικι οδό τθσ 
πόλθσ, τθ Λεωφόρο Νιζφςκι, γνωςτι για τα καυμαςτά παλάτια των Γιουςοφποφ, Στρόγκανοφ, 
Άνιτςκοφ και κα δοφμε τα μζρθ που ζηθςαν ο Ροφςκιν και ο Ντοςτογιζφςκι. τθ ςυνζχεια, κα 
επιςκεφκοφμε το Φροφριο του Ρζτρου και Ραφλου, που δεςπόηει ςτο νθςάκι Ηαγιάτςι 
αποτελϊντασ μνθμείο οχυρωματικισ αρχιτεκτονικισ του 17ου αιϊνα. Σο πιο ςθμαντικό 
οικοδόμθμα ςε ολόκλθρθ τθν ζκταςθ του φρουρίου είναι ο Ναόσ Πζτρου και Παφλου, ςτον οποίο 
βρίςκονται οι ςαρκοφάγοι που περιζχουν τα λείψανα των περιςςότερων Ρϊςων τςάρων, με 
πρϊτο που ζχει ταφεί ς’ αυτόν τον Μεγάλο Πζτρο. Κατά τθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ κα μάκουμε 
για τθν τφχθ των Ρϊςων αυτοκρατόρων, για τα αινίγματα και τα μυςτθριϊδθ γεγονότα που 
ςυνδζονται με τθν τςαρικι οικογζνεια, για τον μυςτθριϊδθ κάνατο του Αλεξάνδρου Αϋ και κα 



κατανοιςουμε γιατί οι τάφοι του Αλεξάνδρου Βϋ και τθσ ςυηφγου του διαφζρουν τόςο από τουσ 
υπόλοιπουσ. Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
6θ μζρα: ΑΓΙΑ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘ ( Ξενάγθςθ ςτο Ερμιτάη ) 
Πρωινό. Αναχϊρθςθ για ξενάγθςθ ς’ ζνα από τα μεγαλφτερα και ςθμαντικότερα μουςεία του 
κόςμου: το Ερμιτάη. Βάςθ του μουςειακοφ ςυγκροτιματοσ αποτελοφν πζντε ιςτορικά μζγαρα: τα 
Χειμερινά Ανάκτορα, επίςθμθ κατοικία των ϊςων τςάρων, το Μάλι (Μικρό) Ερμιτάη, το Στάρι 
(Ραλιό) Ερμιτάη, το Νόβι (Νζο) Ερμιτάη και το κζατρο του Ερμιτάη, γνωςτό ωσ «Κρατικό 
Ερμιτάη». Η λαμπρι και μεγαλοπρεπισ όψθ των αικουςϊν ζκκεςθσ, που είναι διακοςμθμζνεσ με 
μαλαχίτθ, αχάτθ, μάρμαρο, αποτελεί ζνα ςυγκλονιςτικό φόντο για τα εκκζματα, που φκάνουν 
ςτον μυκικό αρικμό των 3 εκατομμυρίων, αρχίηοντασ από τθ Λίκινθ εποχι και φκάνοντασ ωσ τον 
αιϊνα μασ. Σα εκκζματα περιλαμβάνουν αρχαιολογικά ευριματα, πίνακεσ όλων των μεγάλων 
ηωγράφων, γκραβοφρεσ, γλυπτά, ταπιςερί, χαλιά, αντικείμενα τζχνθσ, ζπιπλα, αντίκεσ και 
κοςμιματα. Για να δει κάποιοσ όλεσ τισ αίκουςεσ τθσ ζκκεςθσ, είναι απαραίτθτο να βαδίςει 
περίπου 20 χλμ. τθ ςυνζχεια, επίςκεψθ ςτον Ναό του Αγίου Ιςαάκ με τισ μονολικικζσ γρανιτζνιεσ 
κολόνεσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτζρευςθ. 
 
7θ μζρα: ΑΓΙΑ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘ –  ΡΕΤΕΧΟΦ  
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν πόλθ Ρετροντβόρετσ  (Ρζτερχοφ), κερινι 
κατοικία των ϊςων τςάρων. Ζνα ςτολίδι τθσ ρωςικισ αρχιτεκτονικισ, μια πόλθ γεμάτθ 
παλάτια, πάρκα και ςιντριβάνια, τθν οποία οικοδόμθςε ο  Μζγασ Ρζτροσ ςε ανάμνθςθ τθσ 
νίκθσ τθσ ωςίασ με τθ Σουθδία ςτον Βόρειο Ρόλεμο και ςυναγωνιηόταν ςε ομορφιά και 
πολυτζλεια τισ Βερςαλλίεσ. Κζντρο του ςυγκροτιματοσ είναι το μεγάλο παλάτι με το εξαίςιο 
εςωτερικό του, το οποίο υπζςτθ ςοβαρζσ ηθμιζσ κατά τον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο και 
αναςτθλϊκθκε με βάςθ φωτογραφίεσ και περιγραφζσ του παλαιοφ. Από το μεγάλο παλάτι τρία 
τεράςτια ςιντριβάνια οδθγοφν ςτον κάτω κιπο, ζνα αλθκινό ζργο τζχνθσ με 173 ξεχωριςτά 
ςιντριβάνια διαφορετικά το ζνα από το άλλο. Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτισ αίκουςεσ του 
Μεγάλου Ανακτόρου και του Κάτω Ράρκου. Επιςτροφι ςτθν Αγία Πετροφπολθ.  Επιςτροφι το 
μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  
 
8θ μζρα: ΑΓΙΑ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘ   
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ ωσ τθν ϊρα που κα μεταφερκοφμε ςτο αεροδρόμιο 
για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ ςτθν Ακινα μζςω Μόςχασ. Άφιξθ ςτθν Ακινα αργά το βράδυ. 
 

Αναχωριςεισ   Ιουνίου  (Λευκζσ νφχτεσ) 
Τιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο         990  € 
Τιμι  μονόκλινου                         1350  € 

Φόροι  αεροδρομίων , βίηα  , αςφάλεια  ωςίασ      495 € 
 

Αναχωριςεισ   Ιουλίου , Αυγοφςτου 
Τιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο         855 € 
Επιβάρυνςθ μονόκλινου           1170 € 

Φόροι  αεροδρομίων , βίηα  , αςφάλεια  ωςίασ      495 € 
 

Αναχωριςεισ   Σεπτεμβρίου  , Οκτωβρίου 
Τιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο         745 € 
Επιβάρυνςθ μονόκλινου           1080 € 

Φόροι  αεροδρομίων , βίηα  , αςφάλεια  ωςίασ      495 € 



 
Ρεριλαμβάνει 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ απ’ ευκείασ πτιςεισ  Ακινα  – Μόςχα  &  Αγία 
Πετροφπολθ –Μόςχα - Ακινα  με  τθν Aeroflot .  

 Μεταφορζσ, περιθγιςεισ και ξεναγιςεισ με πολυτελζσ κλιματιηόμενο τοπικό  ποφλμαν, 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα . 

 Διαμονι ςε  επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4* superior . ( Hotel  Hilton Garden inn Moscow   
Krasnoselskaya  ςτθ  Μόςχα  & Original  Sokos hotel  Olympia Garden  ι Vedensky  ςτθν 
Αγία Πετροφπολθ θ παρόμοια).  

 Πρωινό ςε μπουφζ κακθμερινά  ςτα ξενοδοχεία . 

 Δείπνο  ςε  μπουφζ  κακθμερινά  ςτα ξενοδοχεία.  

 Σοπικοί    ξεναγοί  κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ 

 Είςοδοσ ςτο Κρεμλίνο (με  2 κακεδρικοφσ) 

 Είςοδοσ  ςτο Μουςείο  όπλων ι κθςαυροφυλάκιο  

 Είςοδοσ  ςτο Μουςείο Κοςμοναυτϊν 

 Είςοδοσ  ςτο  Μουςείο  πολζμου   

 Είςοδοσ  ςτο  Φροφριο Πζτρου & Παφλου 

 Είςοδοσ  ςτο Μουςείο  του Ερμιτάη 

 Είςοδοσ  ςτο  Παλάτι  και ςτουσ κιπουσ  του  Πζτερχοφ   

 Ζμπειροσ Αρχθγόσ-ςυνοδόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ  . 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ & ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ . 

Δεν περιλαμβάνει  
 Ό, τι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο & ότι δεν αναφζρεται ςτα 

περιλαμβανόμενα. 

 Oι μεταφορά ( αεροπορικι  ι οδικι ) από Κζρκυρα-Ακινα-Κζρκυρα. Με τθν κράτθςθ , ςασ 
ενθμερϊνουμε για το κόςτοσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου.  

 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΤΘΣ ΒΙΗΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

 Σο διαβατιριο με 6μθνθ ιςχφ, υπογεγραμμζνο. 

 1 ζγχρωμθ, πρόςφατθ φωτογραφία, διαςτάςεων 3,5 x 4,5 (ςε λευκό φόντο, τραβθγμζνθ 
από τουσ ϊμουσ και πάνω, χωρίσ γυαλιά και χωρίσ καπζλο ). 

 Επάγγελμα,   Διεφκυνςθ & τθλζφωνο  . 

 Διεφκυνςθ & τθλζφωνο  κατοικίασ . 

 Σα παραπάνω ζγγραφα κα πρζπει να τα προςκομίςετε τουλάχιςτον 20 εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν αναχϊρθςθ τθσ εκδρομισ. 

 
Ρτιςεισ  από/προσ Ακινα 

Ακινα – Μόςχα                          13.30   -   17.20 
Μόςχα – Αγία Πετροφπολθ      09.50   -   11.15 
Αγία  Πετροφπολθ - Μόςχα      15.15   -   16.35 
Μόςχα  - Ακινα                          18.40        22.40 

        
 
Σθμείωςθ : Ξεναγιςεισ και  εκδρομζσ ενδζχεται να  αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν.  
 


